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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Előzmény: 
 
„Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel városközpont I. ütem rehabilitációs 
akcióterület kijelölése” címmel az önkormányzat előtanulmányt rendelt 2006. évben a 
városközpont 2002. évben megkezdett városrehabilitációs stratégiai terve és az 
ahhoz tartozó 43/2004. (XI. 16.) Kt. rendelettel elfogadott rehabilitációs szabályozási 
terv végrehajtása, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel összefüggésben 
szükséges akcióterületek és a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet akcióterületeinek 
kibővítése érdekében. Az Önkormányzat a 2007. június 26-i Képviselő-testületi 
ülésén tárgyalta meghatározva a városközpont rehabilitáció akcióprogramjait, melyek 
végrehajtására határozatokat hozott. A 2007. szeptember 20-i Főpolgármesteri 
Hivatal Főépítészi irodáján megtartott egyeztetés (1. sz. melléklet) alapján a Csepel 
városközpont rehabilitációs területét önálló városrehabilitációs területként kell 
kijelölni, mert az nem csatlakozhat egy jellemzően barnamezős beruházásra kijelölt - 
a 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy rendelet 1. sz. melléklete szerinti „A városrehabilitáció 
átmeneti súlyponti területe” térségéhez. Emellett hangsúlyozták, hogy amíg a kerület 
nem állapodik meg a Fővárosi Önkormányzattal a Lakástörvény szerinti befizetések 
módjáról, addig nem pályázhat a Fővárosi Önkormányzati évenként kiírt 
Városrehabilitációs Keretére, ami az akcióterületté nyilvánítás egyik legfőbb értelme.  
 
Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet vonja vissza a 459/2007. (VI.26.) Kt. sz.. 
határozatot és ezzel egyidejűleg hozza meg az alábbi határozatokat. 
 
Kérem az előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását! 
 
 
Budapest, 2007. október 11. 
 
        Orosz Ferenc 
        alpolgármester 
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1. számú Határozati javaslat: 
 
Budapest-Csepel XXI. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hatályon kívül helyezi a 459/2007 Kt. számú határozatát 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:    Tóth Mihály   

Polgármester 
 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 
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2. sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
városközponti rehabilitációs akcióterületet az Ady Endre út – Gyepsor utca (Gerincút) 
– Bajáki Ferenc utca – Posztógyár utca – II. Rákóczi Ferenc út – Szent István út – 
Táncsics Mihály utca – Árpád utca – Duna utca – Ady Endre út által határoltan 
rehabilitációs akcióterületté nyilvánítja. Kéri a Fővárosi Önkormányzatot az 
akcióterületi kijelölés jóváhagyására melyet e határozat melléklete tartalmaz. 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:    Tóth Mihály  

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:  Polinszky Tibor dr. 
főépítész 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 
 
Térképmelléklet 
 

 
1. A városrehabilitáció belső súlyponti területe 

A Rákos patak - M3 nyomvonala - Budapest-Szolnok vasútvonal nyomvonala - Budapest-Győr vasútvonal nyomvonala - 
Karolina út - Villányi út - Budaörsi út - Jagelló út - Böszörményi út - Kékgolyó utca - Városmajor utca - Csaba utca - Krisztina 
körút - Ezredes utca - Keleti Károly utca - Margit körút - Török utca - Frankel Leó út - Ürömi út - Szépvölgyi út - Bécsi út - 
Kiscelli út - Pacsirtamező utca - Perc utca – Duna által határolt terület. 

2. A városrehabilitáció átmeneti súlyponti területe a 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy rendelet 1. sz. melléklete szerint 

A Kerepesi út - Sárga rózsa utca - Pesti határút - Határhalom utca - Jászberényi út - Tarkarét utca - Bogáncsvirág utca - 
Fátyolka utca - Meténg utca - Kozma utca - Felsőcsatári út - Hangár utca - Ferihegyi repülőtérre vezető út - Határ út - Helsinki 
utca - Gubacsi híd - Ady Endre út - II. Rákóczi Ferenc út - Rózsa utca - Duna - Árasztó út - Budapest-Székesfehérvár 
vasútvonal nyomvonala - Fehérvári út - Budapest-Győr vasútvonal nyomvonala - Budapest-Szolnok vasútvonal nyomvonala 
által határolt terület. 

3. Csepel városközponti rehabilitációs akcióterülete 

Az Ady Endre út – Gyepsor utca (Gerincút) – Bajáki Ferenc utca – Posztógyár utca – II. Rákóczi Ferenc út – Szent 
István út – Táncsics Mihály utca – Árpád utca – Duna utca – Ady Endre út által határolt terület 
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3. sz. Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert …/2007.(X.24.) Kt. számú határozat értelmében, hogy 
kezdeményezze az Ady Endre út – Gyepsor utca (Gerincút) – Bajáki Ferenc utca – 
Posztógyár utca – II. Rákóczi Ferenc út – Szent István út – Táncsics Mihály utca – 
Árpád utca – Duna utca – Ady Endre út által határoltan a városrehabilitációs 
akcióterületté nyilvánítást. Kezdjen tárgyalást a Fővárosi Önkormányzattal a 
Lakástörvény szerinti befizetések módjáról és ütemezéséről a megállapodás 
megkötésére, mely feltétele a Fővárosi Önkormányzati évenként kiírt 
Városrehabilitációs Keretére történő kerületi pályázat benyújtásának.  
 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:    Tóth Mihály  

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:  Polinszky Tibor dr. 
főépítész 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 
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         1. számú melléklet 
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         2. számú melléklet 

 

 8



 

 9



         3. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: 
 
Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: 
 
Szenteczky János Csevak Kft ügyvezetővel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
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